Je kunt je inschrijven voor de atelierroute, het kunstlint of beide.
En we herinneren graag nog even aan het thema: ‘De cirkel is rond’.
De kosten voor deelname aan de Atelierroute bedraagt EUR 65.
De kosten voor deelname aan het Woerdense Kunstlint bedraagt EUR 25.
Als je wilt deelnemen aan zowel de Atelierroute, als het Woerdense Kunstlint, dan zijn de kosten
EUR 75 in totaal.
Het bedrag dient uiterlijk 1 mei 2022 op de bankrekening NL 28 INGB 0009 442563 t.n.v.
Atelierroute Groot Woerden te zijn bijgeschreven.
Aan de Atelierroute en het Kunstlint kunnen inwoners die wonen in de gemeente Woerden
deelnemen, hieronder vallen ook Harmelen, Kamerik en Zegveld.
Deelnemers aan de Atelierroute mogen exposeren met een maatje. Een maatje mag een
kunstenaar van buiten Woerden zijn.
Inschrijven vanaf 15 maart tot en met 1 mei 2022.
Hoe schrijf je je in?
Je schrijft je in door een e-mail te versturen aan tsmooi@atelierroutegrootwoerden.nl met daarin
alle gegevens zoals hieronder gevraagd. Geef daarbij duidelijk aan of je wilt deelnemen aan het
Kunstlint, en/of de Atelierroute, en/of beide. Let op: doe je aan beide mee, dan lever je 2
kunstwerken in en geef daarbij duidelijk aan welk kunstwerk zal worden tentoongesteld tijdens de
overzichtstentoonstelling in Galerie Van Slagmaat, en welk kunstwerk zal worden getoond in een
etalage in centrum Woerden.
Deel de volgende gegevens per e-mail:
een recente foto van jezelf;
een foto van je kunstwerk dat in het boekje komt en op de overzichtstentoonstelling en een
verhaal over jezelf en je kunstwerk van ongeveer 150 woorden;
doe je voor de eerste keer mee? Dan ontvangen we graag 3 foto’s van verschillende kunstwerken.
In de e-mail voor deelname neem je het volgende op:
Voor deelname aan de Atelierroute:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gegevens deelnemer
Voor en achternaam
Privé adres
Postcode en woonplaats
Telefoon en mobiel Vermelding op website? ja/nee
Emailadres
Website
Expositie adres met postcode
Is dit adres rolstoeltoegankelijk? ja/nee
Over het kunstobject
De kunstvorm, titel, techniek, formaat en prijs
Het thema is De cirkel is rond. Doe je mee aan het thema? Ja/nee
Exposeert als maatje bij? Ja/nee (Zo ja, naam kunstenaar:...)

Voor deelname aan het Woerdense Kunstlint:

•
•
•
•

Gegevens deelnemer
Voor en achternaam
Privé adres
Postcode en woonplaats

•
•
•

Telefoon en mobiel Vermelding op website? ja/nee
Emailadres
Website

Over het kunstobject
De kunstvorm, titel, techniek, formaat en prijs
Het thema is De cirkel is rond. Doe je mee aan het thema? Ja/nee
Voor deelname aan zowel de Atelierroute als het Woerdense Kunstlint
Deel dan voorgaande gegevens, en geef bij de kunstwerken duidelijk aan welk kunstwerk zal
worden tentoongesteld bij de overzichtstentoonstelling, en welk kunstwerk in een van de etalages
in centrum Woerden.
____________________________
Met het insturen van de e-mail voor deelname inclusief voorgaande gegevens en betaling uiterlijk 1
mei 2022, verplicht u zich tot het tijdig aanleveren van het te exposeren kunstwerk, of de te
exposeren kunstwerken.
Overzichtsexpositie en boekje voor deelnemers aan de Atelierroute
Voorafgaande aan de Atelierroute wordt van 23 september tot en met 2
oktobereen overzichtstentoonstelling met één werk van elke deelnemende kunstenaar aan de
Atelierroute ingericht. De tentoonstelling is in Galerie Van Slagmaat aan de Leidsestraatweg 36 in
Woerden. Geopend op: vrijdag 23 en zaterdag 24 september, vrijdag 30 september en zaterdag 1
en zondag 2 oktober. De officiële start van de Atelierroute met de feestelijke opening van
de overzichtstentoonstelling is op vrijdag 23 september om 20.00
uur. Alle deelnemende kunstenaars en belangstellenden zijn van harte welkom.
Voor deelname aan de Atelierroute gelden de volgende spelregels:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om de kwaliteit van de route te garanderen zal een onafhankelijke commissie van
deskundigen nieuwe deelnemers beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar originaliteit,
vakmanschap en artisticiteit. Het advies van deze commissie is bindend.
In het geval dat een inschrijving niet wordt geaccepteerd wordt het inschrijfgeld
teruggestort.
Het kunstwerk moet professioneel worden gepresenteerd (mooi ingelijst, goed afgewerkt
etc.) en voorzien van een goed hang-of plaatsing systeem kortom expositie klaar.
Het kunstwerk dient u op 21 september aan te leveren voor de overzichtstentoonstelling.
De geëxposeerde kunstwerken zijn verzekerd tegen schade of verlies t.g.v. brand.
Deelnemers ontvangen t.z.t. 10 boekjes en posters.
Schilderijen zijn niet groter dan 1 bij 1 meter
Andere kunstuitingen een vloeroppervlakte van max 50x50cm
Afwijkende afmetingen van kunstuitingen kunnen alleen deelnemen na overleg met het
bestuur van de stichting.

Voor deelname aan het Woerdense kunstlint gelden de volgende spelregels:

•
•
•
•
•
•

Het Woerdense kunstlint vindt plaats van zaterdag 3 september t/m zondag 2 oktober.
Om de kwaliteit van het kunstlint te garanderen zal een onafhankelijke commissie van
deskundigen nieuwe deelnemers beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar originaliteit,
vakmanschap en artisticiteit. Het advies van deze commissie is bindend.
In het geval dat een inschrijving niet wordt geaccepteerd wordt het inschrijfgeld
teruggestort.
Het kunstwerk moet professioneel worden gepresenteerd (mooi ingelijst, goed afgewerkt
etc.) en voorzien van een goed hang-of plaatsing systeem, kortom expositie klaar.
Met het insturen van de email voor deelname verplicht u zich tot het tijdig aanleveren van
het te exposeren kunstwerk in de etalage.
Het Kunstlint start op 3 september, uw werk kunt u in overleg in week 35 inleveren bij de
winkelier.

•
•
•
•
•

Van de stichting verneemt u in welke etalage uw werk tentoon kan worden gesteld.
Voor het Kunstlint komt een aparte website.
Schilderijen zijn niet groter dan 1 bij 1 meter
Andere kunstuitingen een vloeroppervlakte van max 50x50cm
Afwijkende afmetingen van kunstuitingen kunnen alleen deelnemen na overleg met het
bestuur van de stichting.

De PR voor de Atelierroute en het Kunstlint gaat via de lokale en regionale media. Op onze website
wordt u bijna een jaar lang met foto’s, uw verhaaltje en contactgegevens gepresenteerd.

